
Privacyverklaring – Annechien Koerselman 

  1 

 

PRIVACYVERKLARING 
 
 
Annechien Koerselman hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens.  
In deze privacyverklaring wil ik heldere informatie geven over hoe ik omga met uw 
persoonsgegevens. 
 
Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen 
heeft of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit 
document. 
 
Gebruik van persoonsgegevens 
Bij het gebruik van de diensten en website laat je bepaalde gegevens op de website van 
Annechien Koerselman achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Annechien Koerselman 
verwerkt niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke 
diensten en functionaliteiten u kiest te gebruiken. 
 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, zouden de volgende 
persoonsgegevens door Annechien Koerselman ontvangen kunnen worden. 

• -Voor- en achternaam; 
• -Adresgegevens; 
• -E-mailadres; 
• -Telefoonnummer; 
• -IP-adres; 
• -Internetbrowser en apparaat type; 

 
Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden namens Annechien Koerselman door 
MailChimp verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee d.m.v. het toesturen van 
een nieuwsbrief per e-mail. 
 
Voor de bovenstaande doelstelling kan Annechien Koerselman de volgende persoonsgegevens 
van u vragen: 

• - Voornaam; 
• - Tussenvoegsel; 
• - Achternaam; 
• - E-mailadres. 

 
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. 
Geabonneerde kan zich te allen tijde afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. 
 
Verwerking van persoonsgegevens van producenten (stakeholders), subsidiënten, 
freelance medewerkers, klanten, leveranciers, contacten en/of geïnteresseerden. 
Persoonsgegevens worden door Annechien Koerselman in haar bedrijfsvoering/ organisatie 
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• - Administratieve doeleinden; 
• - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
• - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
• - Informatieverstrekking in de vorm van incidentele digitale nieuwsbrieven en de 

uitnodigingen; 
• - Gerichte contacten indien Annechien Koerselman gebruik wenst te maken van 

   diensten; 
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• - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van 
correspondentie en telefonisch. 
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Annechien Koerselman de volgende persoons- 
en/of bedrijfsgegevens van u vragen: 
 

• - Voornaam; 
• - Tussenvoegsel; 
• - Achternaam; 
• - Geslacht; 
• - Bedrijfsnaam; 
• - Afdeling; 
• - Functie; 
• - Post- en/of bezoekadres; 
• - (Zakelijk) telefoonnummer; 
• - (Zakelijk) e-mailadres; 
• - (Zakelijke) website; 
• - KvK nummer; 
• - Btw nummer; 
• - IBAN nummer. 

 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk 
is voor uitvoering van onze werkzaamheden. 
 
Zo maak ik o.a. gebruik van een derde partij voor: 

• - de (financiële) administratie 
 
Wanneer uw gegevens aan een derde worden verstrekt, wordt met een 
verwerkersovereenkomst ervoor gezorgd dat uw gegevens niet voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Ook wordt hier overeengekomen dat uw gegevens worden verwijderd zodra 
ze niet meer nodig zijn. 
 
Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit 
wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader 
van fraudeonderzoek gegevens opvraagt. In dat geval is het wettelijk verplicht deze gegevens af 
te geven. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Ik gebruik alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. 
 
Beveiliging en bewaren 
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld: 
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• - Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; 
• - Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 
• -Ik maak gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

Deze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. 
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de 
gegevens bewaard worden zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. 
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die langer moeten worden bewaard omdat de wet 
dit verplicht. 
Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. 
Uw gegevens worden nooit zonder toestemming gebruikt voor andere doeleinden. 
 
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@annechienkoerselman.nl   
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Er wordt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten genomen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Geheimhouding 
Annechien Koerselman en eventueel ingehuurde krachten of vrijwilligers zijn verplicht tot 
geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen of hebben 
kunnen nemen. Annechien Koerselman verschaft enkel toegang tot de persoonsgegevens aan 
anderen voor zover dit nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden. 
 
Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u 
ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft 
u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in 
opdracht van u direct aan een andere partij. 
 
Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@annechienkoerselman.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Annechien 
Koerselman een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze 
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 
uw privacy. Binnen vier weken wordt er gereageerd op uw verzoek. Ik reageer zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek . 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
www.annechienkoerselman.nl zijn verbonden. Er kan niet gegarandeerd worden dat deze 
websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd 
voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring om meer 
informatie te verkrijgen over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.  
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Ingesloten inhoud van andere websites 
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, 
afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde 
als dat u deze andere website direct zou bezoeken (websites van derden).   
Deze andere websites kunnen kortom data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van 
derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de 
interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website, zoals 
bijvoorbeeld YouTube. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.  
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u 
hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit 
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons  
 
Vragen 
Als u naar aanleiding van mijn Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan 
contact met mij op! 
 
Contactgegevens 
Annechien Koerselman 
info@annechienkoerselman.nl  
www.annechienkoerselman.nl 
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